In-Ear n°1
Bezdrátová in-ear sluchátka

Hliníková ozvučnice
sluchátek
Lehká, odolná korozi,
lepší zvuková kvalita
Vysoce přesná reprodukce
dynamický měnič
o průměru 11,5 mm,
široký kmitočtový rozsah
Dálkové ovládání
3 tlačítka, všesměrový mikrofon
s přirozeným zvukem
Baterie
1,5 hodin nabíjení = více než
6 hodin provozu a 200 hodin
v režimu standby

Bluetooth 4.1
dosah10 m, vícebodové připojení,
apt-X

Odolné vodě
IP4 : odolné vůči potu,
kapkám a prachu

Compatible

Vícebodové připojení

Tablet

Smartphone Computer
Hi-res portable
player

Tablet
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In-Ear n°1
Bezdrátová in-ear sluchátka
Objevte první bezdrátová sluchátka firmy Elipson a vychutnejte
si neuvěřitelný zážitek z poslechu silného a přesného zvuku.
Společnost Elipson, celosvětově uznávaná díky kvalitě svých reprosoustav, vyvinula sluchátka In-Ear No. 1, aby přinesla úžasný
zážitek z poslechu. Díky Bluetooth 4.1 a aptX kompatibilitě, zajišťující
úplnou svobodou, si je můžete vzít všude s sebou. Stačí je nabíjet
jednu a půl hodiny a můžete si vychutnat až 6 hodin poslechu
a 200 hodin v pohotovostním režimu. Také můžete použít technologii připojení na více bodů, která umožňuje připojení dvou
telefonů současně.
Dálkové ovladání, kompatibilní s platformami Android a iOS,
usnadňuje ovládání telefonních hovorů a díky všesměrovému
mikrofonu můžete vyzkoušet naprosto přirozený zvuk hovoru.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
• Magnetodynamická sluchátka do uší
Snadno se nosí kolem krku

• Plochý kabel

odolný proti zamotání, příjemný na dotek

• Indikátor stavu baterie

Použitelná s většinou chytrých telefonů se systémy iOS a Android

• Příslušenství

3 silikonové nástavce do každého ucha (S / M / L), transportní pouzdro

• Kovové provedení
Pevné a originální

Sluchátka jsou celá vyrobena z masivního hliníku, materiálu,
který byl zvolen pro svou lehkost a akustickou tuhost a který
nabízí nejlepší možnou zvukovou izolaci. Sada ušních nástaců
různých velikostí je určena k maximalizaci pohodlí a přizpůsobení
se všem tvarům uší.
Plochý gumový kabel je odolný povětrnostním vlivům, příjemný
na dotek a nezaplétá se. Snadno se vejde do dodávaného
elegantního přepravního pouzdra.
Stručně řečeno: Elipson In-Ear No 1 efektivně kombinují technologii
a eleganci a jsou dodávána v hezké kovové krabičce.
Design Jean-Yves Le Porcher

SPECIFIKACE
Typ

Bezdrátová (Bluetooth) sluchátka do uší

Provedení

Hliník

Bluetooth

4.1 aptX

Barva

Gunmetal (druh bronzu)

Měnič

o průměru 11,5 mm

Kmitočtový rozsah

20 Hz - 20 kHz

Rozměry sluchátek (š x v x h)

16 x 16 x 23 mm

Citlivost

103 dB

Rozměry dálkového ovladače (š x v x h)

55 x 12 x 8 mm

Impedance

32 Ohmů

Délka kabelu

600 mm

Dosah

do 10 m

Hmotnost

18 g

Baterie

55 mAh

Výdrž nabité baterie

až 6 hodin provozu

Balení

Kovová krabička

Dodávané příslušenství

Transportní pouzdro
3 silikonové nástavce do uší (S / M / L)
1 USB kabel

Rozměry (š x v x h)

145 x 44 x 145 mm

Hmotnost

350 g

Obchodní balení (40 kusů)

Hnědá kartonová krabice

Rozměry (š x v x h)

450 x 315 x 320 mm

Hmotnost

NA

GUN METAL
EAN : 3700795110072
SKU : ELIINEAR1
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